
Τι είναι ο κοροναϊός (MERS-CoV)  
  
Ο MERS-CoV είναι ένας κοροναϊός που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Σαουδική 
Αραβία. Οι κοροναϊοί είναι μία μεγάλη οικογένεια ιών που περιλαμβάνει τόσο τους 
ιούς που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα, όσο και αυτόν που προκαλεί το SARS.  
 
Συμπτώματα  
 
Οι ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον κοροναϊό, εμφανίζουν οξεία, σοβαρή 
λοίμωξη του αναπνευστικού και, σε πολλές περιπτώσεις, πνευμονία με πυρετό, 
βήχα και δύσπνοια. Το συχνότερο σύμπτωμα είναι ο πυρετός. Άλλα συμπτώματα με 
τα οποία μπορεί να εκδηλωθεί η λοίμωξη είναι βήχας, φαρυγγαλγία, αρθραλγίες, 
μυαλγίες, καταβολή, ή δύσπνοια. Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ήπια νόσο. 
Σε περίπτωση βαρύτερης νόσησης, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει πνευμονία με 
σοβαρή οξεία αναπνευστική δυσχέρεια και να χρειαστεί νοσηλεία σε μονάδα 
εντατικής θεραπείας. Άτομα με υποκείμενα νοσήματα και ηλικιωμένοι πιθανώς 
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρότερης νόσησης. Μέχρι στιγμής, το ποσοστό 
των περιστατικών που είχαν θανατηφόρο κατάληξη είναι περίπου 2%. Δεν υπάρχει 
ειδική θεραπεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα υποχωρούν μόνα 
τους. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια που να προσφέρουν 
προστασία έναντι των κοροναϊών. 
Ορισμένοι πάντως ασθενείς έχουν απλώς εκδηλώσει μια ήπιας μορφής 
αναπνευστική λοίμωξη. 
 
Τρόποι μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο 
 
Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο νέος κοροναϊός 
πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που 
αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού, ή με άμεση ή έμμεση 
επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών). Ο χρόνος 
επώασης της νόσου, δηλαδή το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
μόλυνσης και της εκδήλωσης των συμπτωμάτων, δεν έχει ακόμη πλήρως 
καθοριστεί και υπολογίζεται σε 2-14 ημέρες (μέσος χρόνος επώασης περίπου 5 
ημέρες). Ο MERS-CoV έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να εξαπλωθεί μεταξύ των 
ανθρώπων, εφόσον έχει προηγηθεί στενή επαφή 
Ως τέτοια, εννοείται: 
α) η επαφή που υπάρχει μεταξύ του ασθενή και των ατόμων που τον φροντίζουν ή 
β) η παραμονή στον ίδιο χώρο με τον ασθενή κατά την φάση της λοίμωξης. 
Έχουν αναφερθεί περιστατικά μετάδοσης του ιού από ασθενείς σε νοσηλευτικό 
προσωπικό, ενώ τα κρούσματα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο βρίσκονται 
ακόμη υπό διερεύνηση σε αρκετές ενδημικές χώρες. 
 
Τρόποι προστασίας 
 
Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη των 
αναπνευστικών λοιμώξεων: 
α) Πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. 
Βοηθήστε επίσης τα μικρά παιδιά να κάνουν το ίδιο. Αν δεν είναι διαθέσιμα νερό 
και σαπούνι, τότε χρησιμοποιήστε απολυμαντικό χεριών με βάση το αλκοόλ. 
β) Καλύψτε την μύτη και το στόμα σας με χαρτομάντιλο, όταν βήχετε ή φτερνίζεστε 
και στη συνέχεια πετάξτε το στο καλάθι απορριμμάτων. 



γ) Αποφύγετε να αγγίξετε τα μάτια, την μύτη και το στόμα σας με ακάθαρτα χέρια. 
δ) Αποφύγετε την στενή επαφή, όπως ανταλλαγή φιλιού, κοινή χρήση 
μαχαιροπήρουνων ή άλλων οικιακών σκευών με άτομα που είναι άρρωστα. 
ε) Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τακτικά επιφάνειες όπως ο πάγκος της κουζίνας, τα 
πόμολα, οι πόρτες και τα παιχνίδια των παιδιών. 

              Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης:  

- Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων. 
- Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, συχνός καθαρισμός των λείων 

επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από 
σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και 
νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 
10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό.  

- Οι εργασίες καθαρισμού να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας και τα 
γάντια, μετά τη χρήση τους, να απορρίπτονται.  

- Η χρήση γαντιών μιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των 
χεριών. 

Οδηγίες Του ΕΟΔΥ Προς Ταξιδιώτες Και Πληρώματα Πλοίων Για Την Επιδημία Κοροναϊού 
Στην Κίνα 

ΕΟΔΥ: Οδηγίες προς ταξιδιώτες και ναυτικούς 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) από 

την προκαταρκτική επιδημιολογική έρευνα προέκυψε ότι τα περισσότερα κρούσματα είτε 

εργάζονται είτε επισκέπτονται συχνά την αγορά θαλασσινών της πόλης Wuhan όπου εκτός 

από θαλασσινά πωλούνται κοτόπουλα, νυχτερίδες, μαρμότες και άλλα άγρια ζώα. Η αγορά 

έκλεισε την 1η Ιανουαρίου 2020 ώστε να καθαριστεί και να απολυμανθεί. 

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ δεν υπάρχουν περιορισμοί, προς το παρόν, σε σχέση με ταξίδια ή 

συστάσεις για έλεγχο στις πύλες εισόδου. 

Αν ταξιδεύετε προς την πόλη Wuhan συνιστάται : 

• Να αποφύγετε την επαφή με τα ζώα (ζωντανά ή νεκρά), τις αγορές ζώων και τα προϊόντα 

ζωικής προέλευσης (όπως μη μαγειρεμένο κρέας). 

• Να αποφύγετε την επαφή με ασθενείς. 

• Να πλένετε συχνά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι. 

Αν επιστρέφετε από την πόλη Wuhan και εμφανίζετε συμπτώματα συνιστάται : 

• Να παραμείνετε στο σπίτι και να αναζητήσετε άμεσα ιατρική φροντίδα αναφέροντας το 

πρόσφατο ταξίδι σας. 

• Να αποφύγετε την επαφή με άλλα άτομα. 

• Να αποφύγετε να ταξιδέψετε ενώ έχετε συμπτώματα. 



• Να καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας με ένα χαρτομάντιλο ή με το μανίκι (όχι με το 

χέρι) όταν βήχετε ή φτερνίζεστε. 

Αν ένας επιβάτης σε αεροσκάφος ή σε πλοίο που αναχώρησε από την πόλη Wuhan 

εμφανίσει συμπτώματα οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού συνιστάται η καταγραφή της 

κατάστασης της υγείας του σύμφωνα με τη Γενική Δήλωση Αεροσκαφών (παράρτημα 9, 

Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός) ή τη Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας (Παράρτημα 8, Διεθνής 

Υγειονομικός Κανονισμός) και η υποβολή της στις υγειονομικές αρχές των πυλών εισόδου 

όταν απαιτηθεί. 

Αν ένας ταξιδιώτης νοσήσει κατά τη διάρκεια της πτήσης, στο αεροπλάνο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το δελτίο εντοπισμού επιβάτη (passenger locator form). Το συγκεκριμένο 

δελτίο είναι χρήσιμο για τη συλλογή πληροφοριών των επαφών των επιβατών με 

συμπτώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενδεχόμενη διερεύνηση και 

παρακολούθηση, αν χρειαστεί. Επίσης, οι επιβάτες χρειάζεται να ενημερώνονται για την 

άμεση αναφορά τυχόν συμπτωμάτων κατά την διάρκεια της πτήσης. Το πλήρωμα του 

αεροσκάφους θα πρέπει να εφαρμόσει το επιχειρησιακό σχέδιο που συστήνει η Διεθνής 

Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) σχετικά με την διαχείριση ύποπτου κρούσματος 

λοιμώδους νοσήματος στο αεροσκάφος. 

 


